
PROTOKÓŁ NR XXIX/06 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży  

 

XXIX sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 13 kwietnia  2006 roku 

w godzinach od 16,00 do 17,20. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej  

Urzędu Miasta Chełmży. 

_________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli: 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka  - Skarbnik Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, przedstawiciele 

prasy i MMS Studio oraz mieszkańcy miasta. 

 

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 10 lutego do 3 kwietnia  2006 r.. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2005 

    a) stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży z 

wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 2005 rok  

     a)  uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o    

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, 

     b)   opinia komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Chełmża w 2005 roku, 

     c)  wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmża za 2005 rok, 

     d) uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2005  rok, 
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     e)   dyskusja, 

     f)  podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium. 

5.   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006. 

6.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/234/06 Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu pomostowego w kwocie 

672.558 zł.  

7.   Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Chełmża. 

8.    Interpelacje. 

9.    Odpowiedzi na interpelacje. 

10.  Wnioski i zapytania. 

11.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12.  Oświadczenia. 

13.  Komunikaty. 

14.  Zamknięcie sesji. 

 
Ad. pkt 1 
 

a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Krzysztof Zduński i 

na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych na sesji było 12 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania – za 11, wstrz. 1 wybrany został radny Marek 

Wierzbowski. 

 

c/ Zaproponowany porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

 

d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie.  

 
Ad. pkt 2 
 
     Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 10 lutego do 3 kwietnia  2006 r.. 

 

Radni nie zgłosili  zapytań do przedstawionej informacji z pracy Burmistrza Miasta. 
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Ad. pkt 3 

    Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2005 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Precyzyjna analiza sprawozdania odbyła się na poszczególnych komisjach rady. Tam też 

zostały w sposób syntetyczny wskazane różnego rodzaju uwagi, problemy, nad którymi warto 

będzie pomyśleć i uwzględniać w realizacji budżetu na rok 2006. Natomiast zamykając rok 

2005 i wnioskując o absolutorium chcę powiedzieć, że jestem świadom, iż jest to 

absolutorium nie tylko burmistrza ale jest to absolutorium dla naszej wspólnej rocznej pracy. 

Wymiar tego absolutorium jest o tyle większy, że właściwie jest to ostatnie absolutorium tej 

kadencji. Następne przyjdzie podejmować już nowej radzie. Państwo doskonale wiecie, że 

realizacja budżetu jeśli chodzi o dochody została wykonana w 100,5%, tj na plan 

28.068.986,00 wykonano 28.208.255,00, zaś wydatki zostały zrealizowane w przedziale 99,4 

%, tj na plan 31.354.057 z00 wykonano  31.176.736,00.  Zaplanowany deficyt w kwocie 

3.285.089,00  został zrealizowany w kwocie 2.968.481,00. To znaczy, że budżet miasta 

zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2.968.481,00. Ten ujemny bilans budżetu 

został zrównoważony kredytami i pożyczkami.  

W roku sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w wysokości 2.267.368,00, pożyczki w  

kwocie 1.357.078,00 i kredyt na prefinansowanie pożyczki w BGK w kwocie 964.500,00. 

Kwota spłaconych kredytów i pożyczek razem z kwotą spłaconych odsetek daje nam 

wielkość 627.719,00 i stanowi 2,23% dochodu. Wskaźnik dopuszczalny w tym zakresie 

wynosi 15%. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2005 wynosi 5.175.105,00,w tym : 

- z  tytułu pożyczek – 1.399.474,00 , 

- z tytułu kredytów -3.648.131,00 ,       

- pożyczka za prefinansowanie – 127.500,00. 

Wskaźnik długu wynosi 18,35%. W tym przedziale wskaźnik dopuszczalny to 60%. 

W tym roku udało nam się pozyskać umorzenie pożyczki  z WFOŚiGW w Toruniu oraz z 

NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 106.466,00. 

To tyle liczb. Były one bardzo dokładnie już przedstawiane. Świadczą one o dobrej kondycji 

ale i też o głębokim przemyśleniu co do przyszłości jeśli chodzi o wysokość deficytu. 

Możemy powiedzieć, że ten deficyt jest wysoki ale mamy za sobą i w trakcie wiele ważnych 

zadań inwestycyjnych. Świadczy to o tym, że te pieniądze zostały właściwie skierowane a nie 

skonsumowane. Niemniej jednak bez zwiększenia dochodu taka intensywność inwestowania 

może na przestrzeni kilku lat stać się problematyczna. Oczywiście wtedy trzeba działać w taki 



 4 

sposób, ażeby nie tylko deficytem pokrywać to, co w  jakiejś części  jest finansowaniem 

inwestycyjnym ale również ze zwiększania dochodów. 

Pozycja, która jest najbardziej  niezrealizowana jeśli chodzi o dochody to sprzedaż mienia. To 

zdarzało się wcześniej. W tym przypadku była to próba sprzedaży ośrodka na Tumskiej. 

Wycena była bardzo realna. Niestety na dzień  dzisiejszy ośrodek ten nie znalazł nabywcy. 

Zaplanowano z tego tytułu 1 mln zł . Po prostu realizacja tego przedziału nie była możliwa.  

Do zadań niezrealizowanych w minionym roku należy : 

1/ kolektor A i D., wartość inwestycji około 5 mln zł, który będzie zaczynem dobudowania 

kolektora ściekowego w ul. Kościuszki i osiedlu pensjonatowym. A ten kolektor A i D to ul. 

Polna, Sikorskiego ( do Sadku) . 

2/ właściwa nawierzchnia na targowisku. Myślę, że będzie to zadanie nr jeden na przyszły 

rok. To nie jest tylko sprawa utwardzenia targowiska ale jego zmeliorowania, remontu 

zaplecza socjalno-technicznego. Zadania tego nie zrealizowaliśmy m.in. dlatego, że nie udało 

się pozyskać środków z funduszy europejskich. Środki te były ograniczone.  

Co udało się zrealizować ?  Wspomniałem o kwocie 106 tys.zł. Z WFOŚiGW. Oczywiście 

tych pieniędzy było więcej. Mieliśmy zwiększoną dotację, subwencję oświatową. 

Zakończyliśmy spłatę budynku przy Bydgoskiej 7, a więc tam gdzie jest realizowany basen. 

W tym roku poszła ostatnia rata 100 tys .zł. Zostało zrealizowane pierwsze zadanie z 

funduszów unijnych,  a więc modernizacja wraz z infrastrukturą wewnętrzną ulicy 

Dworcowej. Możemy powiedzieć, że zamknęliśmy inwestycję pn. cmentarz komunalny, bo 

jeszcze kwota ponad 500 tys. zł została zapłacona jako ostatnia transza zamknięcia tej 

inwestycji. Kupiliśmy budynek od Starostwa Powiatowego, w którym uzyskaliśmy 7 

mieszkań przy Toruńskiej 7. Przy czym ten budynek został przedłużony i oddano do użytku 

10 następnych mieszkań. W tych dwóch budynkach, które teraz stanowią jeden budynek 

uzyskaliśmy w sumie 19 mieszkań przy pewnych ruchach typu zamiana mieszkania 

mniejszego na większe. W ramach tej inwestycji udało się zasiedlić 21 rodzin, które były na 

liście socjalnej przydziału mieszkań. Rozpoczęliśmy remont sali widowiskowej nad  

basenem. Mam nadzieję, że ten remont będzie miał swój szczęśliwy finał najpóźniej na 

początku przyszłego roku. Zmieniono w szkołach ogrzewanie z olejowego na gaz. Dziś już 

mogę powiedzieć, że ta inwestycja prawie zwróciła się w jednym roku. Przy założeniu, że to 

kosztowało 110 tys. zł myślę, że na koniec roku będziemy mogli mówić o ponad 90 tys zł 

zysku z faktu, że nie kupowaliśmy oleju opałowego a zasilaliśmy źródło ogrzewania  w 

szkołach gazem. A więc już w pierwszym roku, bez względu na to co się stanie, ta inwestycja 

prawie się zwróciła. Wykonano sieci wodociągowe na ul. Żeromskiego, Traugutta, Reymonta, 
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Spacerowa, Kościuszki, Pensjonatowa, Rekreacyjna. W sensie finansowym zakończono 

realizację oświetlenia na ul. Groszkowskiego. Rozpoczęto kolejną inwestycję unijną jaką jest 

realizowany  w tej chwili basen przy ul. Bydgoskiej. 

Nie będę mówił o strukturze dochodów, o strukturze wydatków. Odniosę się do jednej bardzo 

ważnej kwestii. W tym budżecie obłożonym deficytem na poziomie poniżej wskaźników, ten  

budżet był budżetem inwestycyjnym. Jest to niezwykle ważne. A więc takie wydatki powinny 

cieszyć nas jako radnych, a w sposób właściwy służyć mieszkańcom. Wydaje mi się, że 

gdyby taki cykl inwestycyjny można byłoby utrzymać, oczywiście nie mówię o rzeczach 

drobnych typu chodniki i dokumentacje, na przestrzeni 5 lat to moglibyśmy śmiało oglądać 

się za siebie. Często powtarzam „oceniajmy pracę samorządu w czasie”. Tu nie ma oceny  

ciągu roku, tu nic się nie zrobi w ciągu roku o dużym znaczeniu, nie ma takiej możliwości. 

Jeżeli mówimy o ostatnim absolutorium to możecie śmiało spojrzeć się za siebie i 

powiedzieć, że więcej by się chciało, to nie podlega dyskusji, do zrobienia jest wiele ale sporo 

zrobiono. 

            

a) stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

odczytał stanowisko komisji w sprawie wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2005.  

Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym zaprezentować stanowisko Klubu radnych” Ruch Samorządowy dla Chełmży” w 

sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2005. 

Radni zrzeszeni w klubie mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta za rok 2005 i przeprowadzić nad nim dyskusję  zarówno w trakcie posiedzeń komisji, 

jak i w ramach pracy  klubowej. Rezultatem analiz i dyskusji tego bardzo obszernego i 

szczegółowego dokumentu jest jego pozytywna ocena, a w konsekwencji poparcie przez 

radnych zrzeszonych w klubie wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium.  

Radni zrzeszeni w klubie są zgodni, iż nie ma potrzeby przytaczać w tym miejscu 

wskaźników, parametrów, gdyż są one radnym znane i jednoznacznie potwierdzają  poprawną  

realizację  uchwały budżetowej. Naszym zdaniem głosowanie za udzieleniem burmistrzowi  

absolutorium jest nie tylko wyrazem aprobaty dla sposobu realizacji wspomnianej uchwały 

lecz  jest także konsekwencją całorocznej współpracy burmistrza i rady w tym zakresie. 
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Dzisiejsze głosowanie nad absolutorium to finał rocznej pracy samorządu naszego miasta nad 

realizacją budżetu. Klub radnych uważa, że informacje i dane zawarte w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu przedłożone radzie przez  Pana Burmistrza w pełni uzasadniają 

zaprezentowane przeze mnie na wstępie stanowisko.        

 

Ad. pkt 4 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży z 

wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 2005 rok  

 

a)  uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o   

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, 

 

Pan Jerzy Czerwiński  odczytał powyższą uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

 b)   opinia komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Chełmża w 2005 roku, 

 

Radny Jacek Habant - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

komisji o wykonaniu budżetu miasta w 2005 roku. 

 

 c)  wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmża za 2005 rok, 

 

Radny Jacek Habant przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi 

absolutorium za wykonanie budżetu w 2005 roku. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

 d) uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2005  rok, 

 

Sekretarz obrad radny Marek Wierzbowski odczytał powyższą uchwałę, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 e)   dyskusja, 
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Radny Andrzej Kłopotek 

W dniu dzisiejszym po raz ostatni w tej kadencji spotykamy się, aby wspólnie głosować nad 

absolutorium za miniony rok działalności w zasadzie naszej rady i Pana Burmistrza – 

wykonawcy wszelkich naszych decyzji, w tym oczywiście najważniejszych związanych z 

realizacją budżetu miasta. Wielka szkoda, że jak widzę dopiero teraz niektórzy z nas radnych 

może uświadamiają sobie w pełnym zakresie  naszą znaczącą rolę w stanowieniu życia 

naszego samorządu, którego wykonawcą jest burmistrz z podległymi mu urzędnikami. 

Mówiąc krótko, udzielając w głosowaniu absolutorium władzom miasta, tak faktycznie my 

sami pośrednio rozliczamy także siebie za wszelkie sukcesy i porażki , jakie poprzez dobre 

lub złe decyzje w trakcie tego roku kadencji podejmowaliśmy. Wyjaśnię, że mówiąc dobre 

lub złe decyzje mam na myśli wszelkie nasze postanowienia, które wynikają z zasobności lub   

braku środków. Z pewnością łatwiej byłoby nam wszystkim głosować za takimi 

rozwiązaniami, które pomnożyłyby majątek naszego miasta niż za wydatkowaniem jakże 

potrzebnych lecz ograniczonych środków na pomoc np. społeczną, często w naszym 

przypadku finansowaną w miejsce nowych inwestycji, zadań tak bardzo potrzebnych 

społeczności miasta. Godząc się na takie finansowe ograniczenia, by zaspokoić jak najwięcej 

potrzeb na etapie tworzenia budżetu, jakże wiele razy wnioski z posiedzeń komisji z braku 

może zdecydowanego bardziej niż dotąd poparcia radnych nie znajdowały odzwierciedlenia 

w budżecie, za którego realizację dziś będzie udzielać absolutorium.  

Nie jest zatem winą lub zaniechaniem władzy wykonawczej, że tak wiele zgłaszanych potrzeb 

w kolejnym roku nie udało się w budżecie zapisać, by potem je po prostu  zrealizować. Mimo 

to możemy postawić sobie pytanie czy wystarczająco  konsekwentni byliśmy w mijającym 

roku, by wesprzeć Pana Burmistrza, np. w uzyskiwaniu dochodów własnych ? Każdy z nas 

wie, bo może to przeczytać w sprawozdaniu z realizacji budżetu , iż mimo, że zakładane co 

roku jest uzyskiwanie dochodów własnych poprzez np. sprzedaż mienia komunalnego na 

określoną kwotę, nigdy w tej kadencji (a dla mnie kończącej się już drugiej kadencji) takich 

dochodów nie udało się uzyskać. Może, myśląc tu głośno, nie jest to tylko wina po  stronie 

sprzedaży coraz mniej chodliwego na rynku mienia. ani udziału miasta, które co zrozumiałe 

mając coraz większe problemy z jego zbyciem, powinno być wsparcie może dodatkową 

uchwałą rady w tym temacie, aby Pani Skarbnik nie musiała nam co roku wyliczać na jaką 

kwotę nie osiągnęliśmy dochodu po to, abyśmy mieli świadomość ile zadań ważnych dla 

naszego miasta nie zostało zrealizowanych przez brak środków. Nigdy nie jest bowiem tak 

dobrze by nie mogło być lepiej. Dotyczy to jak się okazuje jednego z ważnych ogniw naszego 

miasta, którego skuteczność działania wyliczona finansowo otwierałaby nam drogę do 
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pełniejszej realizacji naszych pomysłów, projektów czy zamierzeń. Musi bowiem każdego z 

nas boleć fakt i świadomość ograniczeń finansowych, które od lat nie pozwalają np. 

rozpocząć modernizacji targowiska miejskiego, dokończyć budowy trybun na stadionie, 

wybudowania placu zabaw dla dzieci ( o którym wspominała Pani Polikowska), promenady 

miasta, trasy dla chłopców jeżdżących na deskorolkach, czy budowy zaplecza sanitarnego z 

prawdziwego zdarzenia zlokalizowanego za hotelem na ul. 3-go Maja 18 na potrzeby dwóch 

plaż miejskich znajdujących się na półwyspie i drugiej tuż obok parku. Nie chcę wspominać 

już o chodnikach i ulicach naszego miasta. Myślę, że każdy z nas mógłby takich przykładów 

inwestycji potrzebnych miastu wymienić wiele, gdzie przy wykorzystaniu już zatrudnionych 

osób a więc poza kosztami robocizny miasto pokryłoby tylko koszty zakupu materiałów i 

narzędzi. Jeśli jednak nasi sąsiedzi przy skromniejszym budżecie niż nasz od lat pokazują 

nam jak małymi lecz systematycznymi krokami można dorobić się znanego w regionie 

„Zalesia” to myślę, że i my będąc skuteczniejsi w osiąganiu dochodów własnych małymi 

krokami, rok w rok, moglibyśmy tę bazę materialną miasta rozbudowywać. I wierzę, że tak 

będzie się działo.  

Głosując zatem za udzieleniem  absolutorium z wykonania budżetu za rok 2005 myślę, że Pan 

Burmistrz ma jeszcze wiele czasu w roku bieżącym by zintensyfikować prace nad 

uzyskaniem dochodów własnych miasta, aby nowa rada bez tych uwag, jakie pozwoliłem 

sobie zgłosić, udzieliła absolutorium burmistrzowi w roku przyszłym.    

 

 f)  podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży z wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 

2005 rok. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/240/06 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży  

z wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 2005 rok. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Radny Krzysztof Zduński 

Panie Burmistrzu proszę przyjąć gratulacje z uzyskania absolutorium i tak dobrego wyniku 

glosowania. Nie przypominam sobie, aby w  poprzednich latach było inaczej jeśli chodzi o 

wykonanie budżetu. Proszę również podziękować pracownikom urzędu za wkład wniesiony 

w wykonanie budżetu tego roku oraz lat poprzednich. Jest to ostatnie sprawozdanie tej 

kadencji. Jeszcze raz Panie Burmistrzu gratuluję i życzę dalszych sukcesów.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dziękuję za głosowanie, które miało miejsce przed chwilą. Jest to niewątpliwie akceptacja dla 

mojego działania, a wcześniej mówiłem, że dla naszego działania. Głosy w dyskusji są 

głosami trafionymi. Pan Kłopotek przedstawił stronę nieco życzeniową, ja mówiłem o tej, 

która się udała ale jak to razem połączymy, to na tym to właśnie polega. Dziękując Państwu 

chciałbym podziękować również Pani Skarbnik i służbom. Muszę powiedzieć, iż to, że dziś 

jest  sesja absolutoryjna, to jest właściwie ich praca i to po godzinach, bo działaliśmy trochę 

w partyzanckich warunkach. Od stycznia mieliśmy 3-miesięczną kontrolę NIK-u, która 

niedawno się zakończyła. Z  jednej strony więc mieliśmy kontrolerów, z drugiej strony 

przygotowywaliśmy olbrzymi materiał jakim jest sprawozdanie z wykonania budżetu. Udało 

nam się. 

 

Ad. pkt 5  

       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006. 

 

Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta Chełmży  przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/241/06 

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/234/06 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu pomostowego w 

kwocie 672.558 zł.  

 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży przedstawił 

uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad 

poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/242/06 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/234/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 

lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu pomostowego w kwocie 672.558 zł 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

       Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Chełmża. 

 
 
Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
W związku z tym, iż radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad 

poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/243/06 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Chełmża. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8 

          Interpelacje radnych 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 9 

           Odpowiedzi na interpelacje. 

 

W związku z brakiem interpelacji punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad pkt 10 

 

          Wnioski i zapytania 

 
Radny Marek Łubkowski 

1/ Moje zapytanie dotyczy rozdysponowania darów żywnościowych dla potrzebujących przez 

MOPS. Nie mam zastrzeżeń do pracy opieki społecznej. Jestem pełen podziwu dla tych pań. 

Problem tkwi w tym, że rozdawane dary trafiają na „czarny rynek”. Ostatnio spotkałem się z 

tym, że 10 kg jakiegoś produktu sprzedano za 3,50 zł. To przykre. Czy nie można produktów 

tkj. makaron, mąka, ryż , dostarczyć bezpośrednio do domów podopiecznych ? Nie wiem jak 

to zrobić. Sam chętnie zawiozę te produkty osobiście jeśli będzie taka potrzeba, żeby tylko 

nie dawać ojcu produktów, których nie doniesie do domu a rozdysponuje w inny sposób. 

2/ Czy nie lepiej i taniej jest rozebrać ławki na okres zimowy ? A później po okresie 

zimowym te ławki na nowo zamontować ? Z tego co ja wiem są one łamane, kradzione. 

Trzeba nad tym się zastanowić.  

3/ Na jakim etapie jest budowa basenu ?  

4/ Czy można określić czas monitoringu ? Czy przeprowadzono  z Policją wstępną rozmowę 

na temat przejęcia przez nich monitoringu ? 

5/ Ile trzeba było dopłacić do utrzymania zimowego ? 

Radny Andrzej Kłopotek 

Z tego tytułu, że idą święta będę miał tylko jedną sprawę. Dotyczy ona kościoła. 

Upoważnił  mnie do tego artykuł w „Gazecie Pomorskiej” pt.”Dycha za otwarcie bramy” oraz 

artykuł w naszym Głosie i niepełna relacja z obrad rady. Mieszkańcy pytają mnie co miało 

znaczyć „uporządkowanie ulicy Rybaki”, o czym mówiłem na ostatniej sesji. Po tym artykule  
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okazało się, że faktycznie wykopanie grobu itd. kosztuje od 1 tys. zł wzwyż. Do czego 

zmierzam ? Uporządkowanie ulicy Rybaki. Tutaj wnioskuję do Pana Burmistrza o 

wystąpienie z nakazem do naszej Parafii o uporządkowanie tego terenu. Wymagamy 

uporządkowania terenu od osób prywatnych, od służb porządkowych. Teren przylegający do 

miejsca świętego, jakim jest cmentarz, powinien jakoś wyglądać. A tam nic się nie dzieje. 

Druga sprawa. Wiem, że to nie jest w naszej kompetencji. Jak sobie przypominam będąc w 

Zakopanym lub w Licheniu, chcąc wejść do Sanktuarium, obowiązuje odświętny strój. Ile 

było do wysłuchiwania po ostatnich roztopach, gdy ludzie chowając swojego najbliższego 

tonęli w błocie. Nasz cmentarz parafialny jest najgorszym cmentarzem pod względem 

wizerunku, jakikolwiek widziałem  w Polsce. Jeżeli pan zarządzający cmentarzem od lat nie 

daje sobie rady, to niech nasz proboszcz spowoduje przetarg i sprowadzi firmę, która zadba o 

cmentarz i za rok nie będziemy się musieli tego cmentarza wstydzić.  Prosiłbym w  tym 

piśmie do Parafii uwzględnić również i tę sprawę. Nie chcę wnikać w szczegóły ale kiedy 

byłem na mszy św. i kazaniu dwa lata temu we Wszystkich Świętych, gdzie po tym kazaniu 

ogromna ilość społeczeństwa  była zbulwersowana, to dzisiaj patrząc na cmentarz pod tymi 

słowami Ks. Infułata  się podpisuję. Ten użytkownik doprowadził cmentarz do zgnilizny. 

Tego terenu nie można nazwać świętym.  A tam leżą nasi najbliżsi i leży mój syn. Prosiłbym 

w tym piśmie to zaznaczyć. Proszę o podjęcie działań, aby cmentarz parafialny nie był 

zakalcem miasta Chełmży.                 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym ponowić swój wniosek dotyczący budowy nowego placu zabaw. Mówiłam już o 

tym na początku kadencji i później podczas jej trwania. Przyznają państwo, że ten temat nie 

zdezaktualizował się, a wręcz przeciwnie, jest nadal ważny. Nie muszę państwa przekonywać 

o potrzebie rozwoju ruchowego dzieci na świeżym powietrzu. Uważam, że najlepszym 

miejscem na plac jest teren na Jordankach, gdzie kiedyś były metalowe bujaczki i karuzela, 

czyli w poprzednim miejscu. Na tym terenie można zaaranżować plac zabaw, aby dzieci 

mogły swobodnie poruszać się w wyznaczonej dla siebie przestrzeni, aby to miejsce było 

tylko dla nich i na nim nie odbywały się inne imprezy masowe. Wnioskuję, aby wybudować 

nowy plac zabaw, który będzie estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny.  

Mówiłam również o zamocowaniu w wydzielonych punktach naszego miasta stałych, czyli 

np. betonowych lub silikonowych stołów do gry w ping-ponga oraz słupów z obręczami do 

gry w kosza. Dlatego Panie Przewodniczący zwracam się z prośbą, aby moje wnioski zostały 

przedstawione na wszystkich komisjach celem uzyskania opinii. A was państwo radni proszę, 
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żebyście na posiedzeniach swoich komisji przedyskutowali moje propozycje i udzielili mi 

odpowiedzi.  

 

Ad. pkt 11 

         Odpowiedzi na  wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ To nie są dary, to  jest nasza umowa z Bankiem Żywności, to są pieniądze, które przez ten 

rodzaj zbiórki są zwielokrotniane ale przyznam się szczerze, że nie rozumiem wniosku. My to 

przywozimy, gromadzimy, wydajemy i jeszcze mamy pilnować tych, którzy to dostali ? To 

jest po prostu zła wola ludzi. Wiem o tym, że sprzedaje się mleko po złotówce, mąkę , cukier, 

sprzedaje się wszystko co dajemy. Są granice pomocy drugiej osobie. Jeśli potrafimy 

załatwić, że złotówka równa się piętnaście złotych, bo takie jest przebicie, następnie 

przywieźć, co nie jest wcale takie proste, bo nie posiadamy środków transportu, a to są 

czasem nawet tony artykułów spożywczych, a na koniec rozdać w nieciekawych warunkach. 

To jedno jest pewne, że do domu nosić nie będziemy. Takie jest moje zdanie. Może państwo 

będziecie chcieli inaczej.  

2/ Składowanie ławek. Pomysł bardzo dobry. Tylko, że ludzie zimą też chcą siadać. 

Generalnie wygląda to tak, że my za znaczną większość napraw ławek nie płacimy. To wcale 

nie znaczy, że jestem za tym, aby marnować cudze pieniądze. Wyjaśniam tylko, że ma to w 

ryczałcie firma, która odpowiada za zieleń. Zniszczenia są tak ogromne, że warto zastanowić 

się nad tym co powiedział pan radny.  

3/ Budowa basenu. Termin  zakończenia prac to 1 września b.r. Prace są bardzo 

zaawansowane. Mogłyby zebrać się komisje i spokojnie zobaczyć basen, oczywiście w takich 

godzinach, aby nie przeszkadzać.  

4/ Monitoring. Jesteśmy po przetargu na koncepcję, bo taka musi być. Następnie będzie 

dokumentacja z wykonawstwem. Mam nadzieję, że nastąpi to na przełomie sierpnia i 

września.  

5/ Na utrzymanie zimowe na razie dołożyliśmy około 48 tys. zł. Jeszcze nie wiem jaką kwotą 

to dokładnie się zamknie. Są robione pewne podsumowania, obliczenia.  

6/ Uporządkowanie ulicy Rybaki. Chcemy traktować wszystkich równo, bez względu na to 

czy to jest parafia, osoba prywatna, czy inny podmiot. Oczywiście pana uwagi zostaną 

przekazane. Jeśli chodzi o cmentarz, to my jesteśmy w lepszej sytuacji. Mamy swój 

komunalny. Niejako dajemy alternatywę. Oczywiście to nie jest takie proste, bo tu jest 
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rodzina, sprawa świętości miejsca, tak jak mówił p. Kłopotek. Niewiele mogę poza tym, że  

przekażę ten wniosek. A jeśli chodzi o stawki, to ustalamy je jedynie na cmentarzu 

komunalnym.  Można je porównywać.  

7/ Budowa nowego placu zabaw. Temat bardzo dobry. Ma iść na komisje. Należy poszukać 

środków w budżecie. A czy to jest ten moment, to państwo najlepiej sami ocenicie.  

Radny Krzysztof Zduński 

Wniosek Pani Małgorzaty Polikowskiej zostanie przekazany na posiedzeniu komisji celem 

zajęcia stanowiska 

 

 

Ad. pkt 12 

           Oświadczenia 

 

Radny Marek Łubkowski  

W imieniu brata radnego Andrzeja Łubkowskiego chciałbym przeprosić, że nie uczestniczy 

ostatnio w obradach. Być może nie wszyscy wiedzą o tym, że jest poważnie chory. W tej 

chwili jest po drugiej operacji w Warszawie.  

 

Ad. pkt 13 

              Komunikaty 

 

Radny Krzysztof Zduński 

Do biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Gminy Chełmży z 

prośbą o poparcie inicjatywy Komitetu Założycielskiego mieszkańców Gminy i Miasta 

Chełmża, dotyczącej utworzenia miejsca- symbolu, łączącego przeszłość z teraźniejszością 

pod nazwą Kopiec – „Ziemia Polaków”.  Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano przy 

drodze krajowej nr 1,a dokładniej jadąc w kierunku Kończewic po lewej stronie. Komitet 

stara się o środki w ministerstwie, dlatego prosi państwa o  wyrażenie stanowiska w tej 

sprawie, czy popieramy tę inicjatywę, czy może są jakieś przeciwwskazania. Myślę, że jest to 

bardzo cenna inicjatywa. Sądzę, że nie ma tu żadnych przeciwwskazań, żeby taką inicjatywę 

poprzeć. Otrzymaliście państwo stosowny materiał.  

Proszę o przegłosowanie.  

Radny Janusz Mikołajczyk 
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Z całym szacunkiem dla tej inicjatywy.  Proszę o skierowanie tego pisma na komisje, żeby 

można było się lepiej poznać z tematem,  a nie od razu poddawać pod głosowanie. 

Radny Henryk Preuss 

Uważam, że tu nie ma nad czym pracować. Jeżeli miasto nic to nie kosztuje, to dlaczego nie 

mamy tego poprzeć.  

Radny Krzysztof Zduński 

Nie skierowałem wniosku na komisje, bo uważałem, że nie ma nad czym dyskutować. Jest 

grupa inicjatywna. Chce tylko naszego poparcia. Nie poniesiemy żadnych kosztów. Dlatego 

prosiłem państwa o przegłosowanie. Jeśli państwa zdanie jest inne, to możemy na komisjach 

nad tym punktem dyskutować.  

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję radnego Janusza 

Mikołajczyka, aby wniosek Komitetu Założycielskiego omówić na posiedzeniach komisji. 

Przebieg głosowania: za wnioskiem radnego 3, sprzeciw zgłosiło 6, wstrz. 3. 

Radny Krzysztof Zduński 

Kto jest za poparciem inicjatywy Komitetu Założycielskiego mieszkańców Gminy i Miasta 

Chełmża, dotyczącej utworzenia miejsca-symbolu, łączącego przeszłość z teraźniejszością 

pod nazwą Kopiec – „Ziemia Polaków” ? 

Przebieg głosowania:  za 10, wstrz. 2.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Miejska Chełmży poparła inicjatywę utworzenia 

miejsca-symbolu, łączącego przeszłość z teraźniejszością pod nazwą Kopiec – „Ziemia 

Polaków”.     

   

Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo radnego Franciszka Kuczki z dnia 12 

kwietnia b.r., dotyczące rezygnacji z członkostwa w Klubie radnych „Ruch samorządowy dla 

Chełmży” oraz wytypowania radnych, którzy wyjadą z młodzieżą do Warszawy.   

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Jacek Habant 

Ja również chciałbym poinformować, że w dniu 12 kwietnia b.r. radny Franciszek Kuczka 

złożył na moje ręce jako przewodniczącego klubu pisemną rezygnację z członkostwa w 

klubie. 

  

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzenia  mieszkańcom miasta oraz radnym.  
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Ad. pkt 14 

                   Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXIX sesji Rady Miejskiej Chełmży.        

 

_____________________________________________ 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

              

Aldona Lipińska                     Krzysztof Zduński  

        

                Sekretarz obrad: 

 

                 Marek Wierzbowski 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


